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Camera Deputaţilor 
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Bucureşti,  23.04.2018 
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RAPORT  COMUN SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996 

(PL.x 211/2011) 
 
 

În ședința Plenului Camerei Deputaților din data de 8 mai 2012 s-a hotărât, în 
temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, retrimiterea 
proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996, 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic în vederea examinării și depunerii unui nou 
raport. 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996, transmis cu adresa nr. PLx 211 
din 2 mai 2011 şi înregistrat sub nr. 24/294/04.05.2011. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 27 aprilie 2011. 

La întocmirea raportului comun Comisiile au avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1568/16.12.2010); 
- punctul de vedere al Guvernului prin care susţine adoptarea propunerii 

legislative (nr.313/11.02.2011); 



2 
 

- avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
(nr.22/166/25.05.2011) 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru mediu și echilibru ecologic şi-au desfăşurat lucrările 
în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 23 mai 2018, 
iar cei ai Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic în ziua de 17 aprilie 2018. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-au înregistrat prezenţa un număr de 25 deputaţi,  membri ai 
Comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic conform listei de 
prezenţă. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnei Adriana Petcu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii 
celor două comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii apelor nr. 107/1996, întrucât în cea mai mare parte propunerile au 
fost preluate în Legea de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 78/2017 
pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

 
 

PREŞEDINTE, 
                       Ion CUPĂ 

                      SECRETAR,                                                 SECRETAR, 
                     Dan CIOCAN                                              Petru FARAGO 
 
 
 
 
  Consilier parlamentar,                                             Consilier parlamentar,  
   Alexandra Simionel                                                   Andreea Negulescu              
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